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Yritys:
AAC Global

”Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin 
toimivuutta kansainvälisten B2B-myyntiliidien 

tuottamisessa. Fonectan LinkedIn-kokonaisuus on 
tuonut näkyvyyttä ja liidejä selvästi enemmän kuin 

perinteiset sähköpostikampanjat, ja LinkedIn on nyt 
tärkein markkinointikanavamme”

Stuart Reynish
Director, Sales & Marketing

Toimiala:
Kansainvälinen viestintä, sen 

koulutus ja konsultointi

Haaste:
Kiinnostuksen kasvattaminen, 
oikeiden kohderyhmien ja 
toimivimman sisällön 
löytäminen, myyntiliidit.

Ratkaisu:
LinkedIn-kumppanuus. 
Kampanjointi sponsoroidulla 
sisällöllä. Kohderyhmiä ja
sisältöä muokataan jatkuvasti
sen perusteella, minkä
havaitaan toimivan.

Tulokset:

Yrityssivun seuraajamäärän kasvu +15%.

Konversio 5% aiempaa parempi. 

Sponsoroitu sisältö 9% LinkedInin
kansainvälistä keskiarvoa 

kiinnostavampaa. 

Liikevaihto:
10,6 M € (2016) 

Perustettu:
1971



Haaste



AAC Globalin haasteet

AAC Globalin haasteena oli tuottaa myynnille liidejä luomalla 
kansainvälisiä yrityspäättäjiä kiinnostavaa sisältöä. 
Sähköpostikampanjointi ei ollut toiminut halutulla tavalla, ja nyt haluttiin 
lähteä testaamaan, miten LinkedIn-markkinointi toimisi.

AACn asiakkaina ovat yritykset, jotka ostavat kielenkäännös- ja 
tulkkauspalveluita sekä kansainvälisen viestinnän koulutusta ja 
konsultointia. Näiden alojen päättäjiä ei saatu enää perinteisellä 
sähköpostiviestinnällä entiseen tapaan kiinni: suhteessa työmäärään ei 
enää saatu tarpeeksi irti. Kaivattiin keinoa, jolla todella saataisiin 
päättäjät aktivoitumaan. Kiinnostusta AACn palveluita kohtaan haluttiin 
kasvattaa kustannustehokkaasti, ja myynti kaipasi lisää liidejä.

”Ehdotin asiakkaalle kokemukseni perusteella kanavaksi LinkediIn:iä. 
Yhteistyön myötä asiakas sai tehokkaan avun liiketoiminnan 
kasvattamiseen.  AAC Globalin ammattilaisten kanssa on ollut erittäin 
kehittävää työskennellä”, kuvaa yhteistyötä Fonectan Key Account
Manager Jarmo Kuivaniemi.

”Toimimme voimakkaasti kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla, joiden 
päättäjiä on entistä vaikeampi tavoittaa. Meidän tulee löytää jatkuvasti ne 
parhaimmat ja tehokkaimmat keinot, joilla herätämme kiinnostuksen ja 
pidämme sen yllä. Kun halutaan tavoittaa kansainväliset B2B-päättäjät 
kustannustehokkaasti, on LinkedIn ehdoton ykkönen. Siitä on tullut 
tärkein markkinointikanavamme”, toteaa AACn Sales and Marketing 
Director Stuart Reynish.

Kun halutaan tavoittaa 
kansainväliset B2B-päättäjät 

kustannustehokkaasti, on 
LinkedIn ehdoton ykkönen. Siitä 

on tullut tärkein 
markkinointikanavamme.

LinkedInillä
tavoitat



Ratkaisu



Seuraajamäärä kasvuun monipuolisella 
kohdennuksella ja kiinnostavalla sisällöllä

AAC Global lähti testaamaan, miten LinkedIn toimisi päättäjien 
tavoittamisessa ja kuinka sitä parhaiten hyödynnettäisiin. Päättäjille 
tarjottiin luettavaksi erilaisia sisältöjä, kuten esimerkiksi 
sisältömarkkinoinnin oppaita ja e-kirjoja. Niiden kautta myynti sai 
asiakkaiden yhteydenottopyyntöjä. Kuukausittain käynnistettiin useita 
kampanjoita. Sisältöä ja kohderyhmiä viilattiin koko ajan. 
Kohdennusta tehtiin monipuolisesti mm. ammattinimikkeen, alueen, 
yrityksen koon ja toimialan perusteella. Olennaista oli LinkedIn:in
joustavuus jatkuvan tekemisen työkaluna: kunkin kampanjan tilanne 
oli koko ajan näkyvillä ja pystyttiin reagoimaan nopeasti, tarvittaessa 
heti.

AACn seuraajien määrä LinkedIn:ssä kasvoi 15%. ”Opimme 
nopeasti, mikä toimi ja mikä puolestaan ei. Muokkasimme sisältöä ja 
kohderyhmiä jatkuvasti, ja näin paransimme tuloksia koko ajan”, 
kertoo AACn Digital Marketing Specialist Annaelisa Huhtala. 

”LinkedIn on tehokas työkalu, jonka tulosten pohjalta on vaivatonta 
tehdä nopeitakin päätöksiä. Raportit ovat selkeitä ja helppoja 
ymmärtää, ja niiden markkinointisisältö toimii hyvin myös sisäisessä 
viestinnässä”, kertoo AAC Globalin Sales and Marketing Director
Stuart Reynish.



Opimme Fonectan kanssa tehdyn globaalin 
B2B-markkinoinnin avulla, millaisilla 
sisällöillä ja kohderyhmillä saamme 
parhaiten yhteydenottopyyntöjä. 

Yhteistyössä Fonectan kanssa tehtiin useita kampanjalähtöjä, 
joissa tavoiteltiin eri kohderyhmiä. Mainonnan tuloksia 
saatiin parannettua sisältöjen ja kohderyhmien A/B-
testauksen avulla. Yksittäisen mainosklikin hinta laski myös 
selvästi, kun seurattiin jatkuvasti, mikä toimii.

”Sama ratkaisu ei toimi kaikille kohderyhmille. Opimme mm. 
sen, että mainokset toimivat paremmin paikallisella kielellä: 
esimerkiksi englanninkielinen sisältö Suomen markkinoilla ei 
osoittautunut toimivaksi”, toteaa AAC Globalin Sales and 
Marketing Director Stuart Reynish.

Toteutettiin useita lyhyitä  
sponsoroidun sisällön kampanjoita 
eri markkinoilla. Mukana oli omaa 

bannerimainontaa, ja sen 
tehokkuutta seurattiin kohderyhmien 

ja sisällön A/B-testauksella. Sekä 
kohderyhmiä että sisältöä 

muokattiin jatkuvasti tulosten 
pohjalta. 

Näin tehtiin



Tulokset



Myyntiliidien määrä nousuun

Päätavoitteena oli tuottaa AAC Globalin myynnille lisää 
kansainvälisiä liidejä. Yhteistyö palkittiin ja tavoite saavutettiin: 
konversio klikeistä myynnin yhteydenottopyynnöiksi kasvoi 5%. 

Sen, että myynti sai entistä enemmän yhteydenottopyyntöjä, sai 
aikaan jatkuva, nopea reagointi ja toiminta tulosten perusteella. 
Osattiin löytää toimivimmat kohderyhmät ja heitä eniten 
kiinnostavat sisällöt. Kiinnostavuudessa ylitettiin selvästi 
kansainvälinen keskiarvo: sponsoroitu LinkedIn-sisältö oli 9% 
kansainvälistä keskiarvoa kiinnostavampaa. 

Houkutteleva sisältö toi lisää seuraajia: AAC Globalin yrityssivujen 
seuraajamäärä kasvoi 15%.

“Yhteistyömme on ollut erittäin sujuvaa ja joustavaa. Asiakkaalla 
on ollut kuukausittain useita kampanjalähtöjä, joissa on tavoiteltu 
eri kohderyhmiä. Olemme olleet kohderyhmien muodostamisessa 
asiakkaan tukena. Mainonnan tuloksia on saatu tehostettua 
sisältöjen ja kohderyhmien A/B-testaamisella. On ollut hienoa 
huomata, miten tulokset paranevat testaamisen myötä ja samalla 
myös liidien määrä. AAC:n onnistumiset LinkedInissä ovat hyvä 
esimerkki siitä, että testaaminen todella kannattaa!”, toteaa 
Fonectan Digital Operations Manager Emilia Dermedesiotis.



Mitä saavutettiin
+9%

Sponsoroitu sisältö on 9% 
LinkedInin kansainvälistä 

keskiarvoa kiinnostavampaa. 

+15% 
Yrityssivujen seuraajamäärä 

on kasvanut 15 %.

+5%
Konversio on 5% parempi kuin 

aiemmin.



https://www.fonecta.fi/yrityksille/oppaat/tilaa-linkedin-markkinointi-kayntiin-opas/
https://www.fonecta.fi/yrityksille/oppaat/tilaa-linkedin-markkinointi-kayntiin-opas/
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